
 (يوم العيد و معىن حىت يذبح إذا معىن حىت يصل إىل زمانه ومكانه نعم؛ لكن هذا التأويل ال ال يتأتى باحلديث 

 الشيخ :هل يف اإلحصار أو عامة ؟ (( وال تحلقوا رؤوسكم )) قوله :  السائل :؛  ال ) فال أحل حتى أنحر

؛ وهذا  شرط آخر )) فمن تمتع بالعمرة ((شرط  )) أمنتم((فإذا قوله:   . الظاهر أا مستقلة وحيتمل أا تابعة

 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ((الشرط الثاين وجوابه جواب الشرط األول 

أي فمن  )) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ((؛ وتقدم  فيكون جواب الشرط األول مجلة شرط الثاين وجوابه ))

؛ وذلك أن احملرم إذا أحرم يف األشهر احلج فألصل أن حيرم  أي بسببها))  بالعمرة ((متتع مبحظورات اإلحرام 

باحلج ويبقى حمرما إىل أن حيل يوم العيد؛ لكن إذا جعلها عمرة فتمتع ا إىل احلج فعليه اهلدي فعليه ما استيسر 

هللا على نعمة التحلل ألنه يف املدة اليت يف إنتهاء العمرة وابتداء ، شكرا  من اهلدي شكرا هللا على نعمة التحلل

؛ ولكن هذه العمرة  ، أو ممنوعا مبا حيرم يف اإلحرام احلج لو ال هذه العمرة لكان حمرما ممنوعا مما حيرم يف اإلحرام

فما استيسر من  ((أحلت له هذه احملظورات فكان من شكر نعمة اهللا عليه أن يكون بذبح اهلدي؛ وهلذا قال: 

؛  واخلرب؟ حمذوف أامسا موصوال يف حمل رفع مبتد )) ما ((أي فعليه ما استيسر؛ وعلى هذا فيكون  )) الهدي

؛ واهلدي كما سبق املراد به اهلدي الشرعي؛ فأل فيه  والتقدير: فعليه ما استيسر من اهلدي أي ما تيسر وسهل

شيخ إذا  السائل : عا وسلم من العيوب املانعة من املعترب شر للعهد الذهين؛ واهلدي الشرعي هو ما بلغ السن 

أي نعم ما استيسر  الشيخ :؟  عروف يف الشرع كيف نطلب ما فيهمثال عنه إذا هو اآلن معروف سنا اهلدي وامل

منه؛ ألنه بعضه غايل وبعضه رخيص واإلنسان قد يكون معه دراهم يدرك ا الغايل وقد يكون يدرك ا الغايل 

 ((؛ قوله:  فسرنا على كالمكمهذا  )) فمن لم يجد ((قال: ,  )) ما استيسر من الهدي ((ليه ما تيسر فع

؛ والفائدة من حذفه  ؛ واملفعول حمذوف املفعول حمذوف وهي من وجد الشيء جيده إذا أدركه )) فمن لم يجد

العموم أي فمن مل جيد اهلدي أو مثن اهلدي؛ ألن اإلنسان قد جيد مثن اهلدي ولكن ال جتلب يف األسواق اهلدايا 

ورمبا جتلب يف األسواق اهلدايا ولكن ليس عنده دراهم يشرتي ا؛ وهلذا حذف املفعول به أي فمن مل جيد هديا 



صيام أعربنا أي فعليه صيام أو فلواجب صيام؛ إن قلنا إن التقدير فعليه  )) فصيام ثالثة أيام ((أو مثنه نعم؟ 

 أعربنا الصيام على أا خرب مبتد؛ وإن قلنا فلواجب صيام أ واخلرب حمذوف أي فعليه صيام أصيام على أا مبتد

أي  )) في الحج ((قوله تعاىل:  )) صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (( . حمذوف واملبتدأ حمذوف

؛ فلو أن الرجل ذهب متمتعا إىل عمرة  ؛ فيشمل ما صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه باحلج يف سفر احلج

يف أول شهر ذي القعدة وهو يعرف أن نفسه ما عنده مانع وأراد أن يصوم الثالثة األيام بعد أن حل من العمرة 

دخلت العمرة  ( سفر احلج وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: ؛ ألنه اآلن يف يف ذي القعدة جائز؟ نعم جائز

تقدمي الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وألن العمرة أحد السببني املوجبني للهدي بل هي سبب الوحيد  ) بالحج

فيها  )) في الحج ((؟ إذا  ؛ متام ، جائز على القاعدة اليت عرفناها يف قواعد ابن رجب ؟ نعم وجوبه جائز أو ال

؛ أوال يف احلج أي يف سفر احلج فتدخل فيها العمرة وال ال؟ تدخل؛ ثانيا: نقول يف احلج لو  ثالث توجيهات

دخلت العمرة في  (: فرض يف احلج أي يف أفعال احلج لكانت العمرة منه؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم

شيء ثالث: نقول العمرة أحد السببني بل  . احلجفيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول يف أفعال )  الحج

فجعل العمرة هي السبب يف  فمن تمتع بالعمرة )) ((نقول هي سبب األوحد إلجياب اهلدي ألن اهللا قال: 

وجوب اهلدي؛ وتقدمي الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز وال ال؟ جائز كاليمني تقدمها قبل أن حتنث 

 ((نث؛ إذا جيوز أن يصومها من يوم أن حيرم بالعمرة اليت نوى ا التمتع؛ وهلذا قال: تقدم كفارا قبل أن حت

وجيوز أن يصومها يف يأم التشريق كذا؟ نعم لقول ابن عمر وعائشة رضي اهللا  )) وصيام ثالثة أيام في الحج

 إذا قال يرخص أو مل مل يرخص والصحايب عنهما: (مل يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي)

فهذا القول يف حكم الرفع؛ وأيضا ثالثة أيام التشريق كلها حج ويش فيها من احلج؟ فيها  أو ما أشبه ذلك رخص

هنا لو واحد أخر اهلدي  السائل :  . )) ثالثة أيام في الحج ((املبيت فيها الرمي فهي داخلة يف قوله تعاىل: 

يصوم وهو  الشيخ : أيام التشريق مث تعذر عليه ما حصل اهلدي مىت يصوم.؟شخصا أخر اهلدي إىل أيام األخرية 



؟  لكن الزم أنه يف مكة يصوم وال السائل :؛  أيام التشريق ألنه معذور ؛ ولو بعد أن متضي ؛ يعين بعد ينتا

صلها قبل  لو و أو ؛ طيب ميكن غلق املدة وما وصلها  السائل : . ال ما هو بالزم لو خرج ما يف حرج الشيخ :

؛ وما جيوز أن يؤخر عن أيام  هذا معذور هذا تأخريه معذور الشيخ : ؟ )) في الحج ((:  ؛ قوله ما يف مانع

التشريق حيرم لكنه معذور يف حال اليت قلت يعين كان معه دراهم يظن أن يلق ولكن ما لقي إما عدمت هدايا أو 

؛ ينبغي أن يعرف إذا  اليوم ولكن مثل احلال ما ينبغي أن يفعلأنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي أجد 

يوم العيد ما وجد شيء يصوم يوم اإلحدى عشر وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إىل اهلدي ولو بعد أن 

: ألنه انتهت أعمال احلج واهللا يقولأدينا  الشيخ :؟  تأخري الصيام عن أيام البيض السائل :  . صام ما يضر نعم

الشيخ ؟  أيه ألننا قلنا إن العمرة من احلج ؛ قبل العمرة السائل :؟  جيوز أن يصوم يف أيام احلج))  في الحج ((

؛ أما قبل  تلبس للعمرة فقط دخل فيها فصح أن يقال يف احلجقبل العمرة ما جيوز، بعد اإلحرام جيوز ألنه  :

 . ما جيوز بعد أيام التشريق ما جيوز الشيخ :وال جيوز بعد أيام التشريق؟  السائل :إحرامه بالعمرة فال جيوز ؛ 

ال ما يلزم  الشيخ :؟  فله احلق بأن يرتك الصيام ويشرتي اهلدي ألنه هو األصل؛ ما يلزمه يكمل الصيام السائل :

 ؟ يف وقت الفوائد هأسئلة هذه ما هي مناقشة اآلن هذه غري حملها مىت نناقش هذ )) وثالثة أيام في الحج (( .

فمن لم  ((  ؛ الفوائد ممنوع إن تلقاها لكن إذا انتهت ميكن تسأل طيب على كل حال. ؛ الفوائد ممنوع السؤال

 ((؛  ؛ فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غري متتابعة كلمة الصيام الثالثة أطلق اهللا  يجد فثالثة أيام في الحج ))

؛ وعلى  قال بعض العلماء رجعتم إىل أهليكم))  رجعتم ((يعين وصيام سبعة إذا رجعتم؛  )) وسبعة إذا رجعتم

؛ ألن اهللا قال : صيام ثالثة  جإي من احل )) إذا رجعتم ((هذا فلو صامها يف مكة ما أجزأ؛ وقال آخرون: املراد 

ملراد رجعتم إىل أهليكم ال سيما أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم يعين من احلج؛ فمن نظر إىل كلمة رجع رجح أن ا

وأنه قد ورد يف صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ( وسبعة إذا رجع إىل أهله) فتكون احلكمة بأن اهللا تعاىل 

أخرها إىل الرجوع إىل األهل ألنه ال ينبغي أن يصوم اإلنسان وهو مسافر فلو ألزم بأن يصوم وهو مسافر لكان يف 



تقييدها بالرجوع ال من باب اإللزام ولكن من باب أيش؟ من باب الرخصة والتسهيل ذلك مشقة عليهم  ويكون 

أي من احلج ألن الذي  )) ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ((وأنه لو صام فال حرج؛ وإذا نظرنا إىل قوله: 

ريق؛ ورمبا يؤيد هذا أن اهللا قبلها يف احلج أي إذا رجع رجعتم من احلج فيشمل الصيام يف مكة بعد انتهاء أيام التش

ومل يقل إذا أيتم نسككم ألن اخلروج إىل  صيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم))(( وجل إمنا قال:  عز

احلج سفر؛ والدليل أا سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يقصرون وجيمعون 

تلك املشار إليه األيام  )) تلك عشرة كاملة ((:  قال اهللا تعاىل  . تكون املراد: إذا رجعتم من احلج ألنه سفر

 كاملة ((وقوله: ))  تلك عشرة (( : ؛ طيب قوله صيامها أي تلك األيام الثالثة والسبعة عشرة كاملةاليت أمرنا ب

 تلك عشرة كاملة ((ما فيه كلمة إال وهلا معىن؛ فكلمة:  حنن نعلم أن القرآن الكرمية ما فيه شيء حش أبدا ))

 )) تلك عشرة كاملة ((وجل:  قال اهللا عز قد يقول القائل هذا مفهوم ثالثة أيام وسبعة؟ عشرة مفهوم فلماذا ))

مع أن نعلم من القرآن يف أعلى ما يكون من البالغة؟ نقول احلكمة يف هذا ألنه ملا فرق بني الثالثة والسبعة 

قال:ثالثة يف احلج وسبعة إذا رجعتم فقد يتوهم واهم أا بتفرقها صار كل واحد منها أيش؟ منفردا عن اآلخر أو 

وصوم ثالثة أيام قبل شهرين مث يصوم أيام السبعة ما صمت عشرة ألا مفصل بعضها عن بعض؛  ألن مسألةال؟ 

 وهنا وإذا رجعتم والسيما يف زمن السابق قد يكون بني احلج وبني الرجوع شهرين أو أربعة وستة  أشهر فقال اهللا

 تلك عشرة ((:  بل تتجزأ فقال لئال يتوهم الواهم أنه مع تفرقها ال يضم بعضها إىل بعضتلك عشرة ))  ((: 

؟ فنقول ألنه قد يتوهم أيضا متوهم  ؟ أال يكفي أن يقول عشرة )) كاملة ((؛ طيب إذا ما الفائدة من قوله:  ))

، يكون فيها نقص  ؟ بسبب التفريق أن العشرة املتفرقة أن هذه العشرة املتفرقة يكون فيها نقص بسبب أيش

حىت ال يتوهم واهم أا لتفرقها تكون ناقصة فتبني هذه احلكمة  )) كاملة (( بسبب التفريق فقال اهللا تعاىل:

يعين كاملة يف  )) تلك عشرة كاملة ((:  وقال بعض العلماء إنه قال))  تلك عشرة كاملة ((:  العظيمة يف قوله

؛  اإلجزاء عن اهلدي وأنكم إذا أمتتم اهلدي وصمتم هذه األيام فقد أتيتم باهلدي كامال كأمنا أتيتم دي كامل



؛  ذلك )) تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن ((  . ولكن املعىن األول أوضح، املعىن األول هو األوضح

أي ثابت ملن يكن أهله حاضرى ))  لمن لم يكن ((كم؛ املشار إليه احلكم املستفاد مما سبق؛ أي ذلك احل

 لمن يكن أهله ((أهله من املراد م؟ قيل: املراد به نفسه  )) لمن لم يكن أهله ((:  ؛ قوله تعاىل املسجد احلرام

؛ وقيل املراد سكنه الذين يسكن إليه من زوجة وأب وأم  أي نفسه أي ملن مل يكن حاضرا املسجد احلرام ))

وأوالد وما أشبه ذلك؛ فيكون املعىن: ذلك ملن مل يكن سكنه حاضرى املسجد احلرام؛ وهذا أصح ألن التعبري 

:  باألهل عن النفس بعيد؛ ولكن أهله يعين الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأوالد هذا هو الواقع ؛ وقوله

صفة مشبهة مبعىن ذي  )) الحرام ((و؛  املراد باملسجد احلرام مسجد مكة )) حاضرى المسجد الحرام ((

فمعىن احلرام نقول  ) وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس : (احلرمة كما قال النيب عليه الصالة والسالم

، حرام يعين ذي احلرمة وحرمة مسجد  ؟ مبعىن ذي احلرمة ؟ مبعىن أيش هي من حيث العربية صفة مشبهة مبعىن

 ؟ حاضرى املسجد احلرا من املراد حباضرى املسجد احلرام . ة ليس هذا موضع ذكرهااحلرام معروفة من وجوه كثري 

م؛ روي عن ابن عباس ومجاعة من السلف واخللف أن املراد حباضرى املسجد احلرام أهل احلرم يعين ما أدخلت 

وقيل: حاضروا  . ماألميال نعم؟ ما أدخلت األميال؛ ومن كانوا يف خارج احلرم فليسوا من حاضرى املسجد احلرا

املسجد احلرام أهل املواقيت ومن دوم؛ وعلى هذا فأهل بدر من حاضرى املسجد احلرام ألم دون املواقيت؛ 

م وقيل: حاضرى املسجد احلرام أهل مكة ومن بينه ؛ تيقواحاضرى املسجد احلرام ألم دون املمن وأهل جدة 

وبني مكة دون املسافة، دون مسافة القصر وهي يومان؛ وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضرى 

؛ وأهل حدة على هذا القول؟ أهل حدة دون جدة؛ يكونون على هذا القول؟ من حاضرى  املسجد احلرام

لى املذهب؛ جدة يومني عن املسجد احلرام ألم دون املسافة؛ أهل الشرائع؟ مسافة يومني؟ أي مسافة يومني ع

. طيب أهل الشرائع ؟ من حاضرى املسجد احلرام؛ ولكن األقرب  ؟ أيه باإلبل مسجد احلرام؛ مشيا باألقدام أو

القول األول: أن حاضرى املسجد احلرام هم أهل احلرم، هم حاضرون وأما من كان من غري أهل حرم فليسوا من 



ي ينضبط؛ فعلى هذا إذا متتع أهل جدة عليهم اهلدي أو ال؟ على حاضرين بل هم من حمل آخر؛ وهذا هو الذ

هذا القول؟ نعم، عليهم اهلدي؛ إذا متتع أهل الشرائع فعليهم اهلدي؛ أما أهل مكة ومن كان داخل األميال فليس 

ضرى عليهم هدي؛ فلو فرض أن أحدا من الناس حماد ملزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟ ال ما يكون، ال ألم حا

املسجد احلرام، كل ما أدخلت األميال فهو من حاضرى املسجد احلرام وليس هلم متعة إمنا املتعة ملن مل يكن أهله 

طيب فإن كان شخص يف مكة للدراسة يدرس لكن وطنه يف الرياض أو يف مدينة مثال  . حاضرى املسجد احلرام

وقته يف مكة؛ لكن أهله ليسوا حاضرى املسجد ومتتع فعليه اهلدي؟ عليه؛ عليه اهلدي؟ نعم؛ طيب هو أكثر 

طيب إذا كان له مقران: يف  . يطان واملراد أن يكون مستوطنا يف مكةاحلرام وإقامته يف مكة ليست إقامة است

يف سكن يعين هو من أهل مكة وأهل طائف يف أيام احلر يروح للطائف ويف أيام الشتاء يكون  الطائف ويف مكة

رى املسجد احلرام؟ نعم؛ ال ما هو من حاضرى املسجد احلرام هو اآلن بني بني واهللا يف مكة هل هو من حاض

للذي ليس أهله حاضرى املسجد احلرام؛ فهنا  )) لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ((عوجل يقول: 

يف مكة قلنا: هو نقول إن نظرنا إىل مقره يف الطائف قلنا: ليس من حاضرى املسجد احلرام؛ وإن نظرنا إىل مقره 

؟ فليس من حاضرى املسجد  ؛ فنعترب األكثر: إذا كان أكثر إقامته يف الطائف نعم من حاضرى املسجد احلرام

الشيخ ؟ القول الثاين يا شيخ  السائل :  . ؛ وإن كان أكثر إقامته يف مكة فهو من حاضرى املسجد احلرام احلرام

هم يقولون من كان دون املواقيت كذا تعبريهم؛ الذي دون املواقيت معناه الذي يف امليقات نفسه ليس من  :

 أميال مكة احلرم  السائل : ؟ أي أميال الشيخ :؟  شيخ كم مسافة األميال السائل :  حاضرى املسجد احلرام .

؛ وهلذا اآلن يقولون إن مكة   مكة التنعيماألميال هي العالمات يسموا أمياال وختتلف أقرا إىل الشيخ :؟ 

؟ يعين خرجت عن حد احلرم مكة؛ ومن  ؛ اآلن فيه بيوت متصلة مبكة فهو وراء التنعيم نعم تعددت تنعيمها

  . جهة عرفة بعيدة جدا ألا مزدلفة كلها من احلرم؛ ومن جهة جدة إىل احلديبية بعيد كذلك



 فيه نظر ألنه يف احلقيقة هم من أهل مكة فقد يكون تبعا هلا هم من واهللا الشيخ :؟   يذحبون اهلدي السائل :

أهل مكة؛ صحيح ما هم من أهل احلرم اآلن لكنهم يعتربون من أهل مكة فالظاهر أم ال شيء عليهم؛ 

يستثنون؟ أي يقال هذا من أهل مكة واآلن من أهل مكة لكنه يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم مكة ما 

الذي وضع األميال يقولون  الشيخ :؟  شيخ من الذي وضع األميال السائل : وال نصف احلرم . هي تصل

 ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا اهللا )) (( ((  . ابراهيم عليه الصالة والسالم بأمر اهللا

أوامره واجتناب نواهيه؛ هذا أحسن ما ؟ اختذوا وقاية من عذابه بفعل  تقدمت وتأيت كثريا؛ معناه )) واتقوا اهللا

واعلموا أن اهللا  (( ؛ قيل يف التقوى وأمجعهم أا اختاذ وقاية من عذاب اهللا تعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه

اهللا اكرب ـ بعد أن أمر باهلدي بل أمر بكل ما سبق من املناسك أمر بتقواه وحذر من خمالفته  )) شديد العقاب

 )) (( واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب ((اعلموا مثل كلمة انتبه؛ فهي أشد من قوله:  )) واواعلم ((فقال: 

يعين اعلموا علم يقني ينبين عليه االعتقاد أن اهللا شديد العقاب؛ شديد العقاب ملن؟ ملن عصاه  )) واعلموا

 ((مث قال:   ة أمر اهللا سبحانه وتعاىل.وخالف أمره ومل يقم بتقواه فإن اهللا شديد العقاب؛ ويف هذا حتذير من خمالف

احلج أشهر نعم؟ هنا فيه إشكال: ألن احلج أعمال واألشهر زمن نعم؟ احلج أعمال  )) الحج أشهر معلومات

واألشهر زمن فكيف يصح اإلخبار بالزمن عن العمل؟ ألن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل نعم؟ 

ح هذا أو ال؟ أن خترب باليوم عن الصالة؟ ال، صاليت عمل واليوم زمن العمل؛ فلو قلت مثال: صاليت يوم؛ يص

احلج عمل واألشهر زمنه؛ لو كانت العبارة: احلج أشهرا معلومات كما يف قوله تعاىل: ((كتب عليكم الصيام كما  

 الحج أشهر ((كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؛ أياما معدودات)) ذاك ما فيه إشكال؛ لكن هنا قال: 

فعرب باألشهر أو أخرب باألشهر عن العمل؛ قال بعضهم: إنه على حذف مضاف والتقدير: احلج حج أشهر  ))

 ؛ معلومات؛ احلج حج أشهر يعين معلومات وال يكون يف غريها خبالف العمرة فإن العمرة تكون يف كل وقت

احلج ذوا أشهر معلومات   ، وإمنا احلج ذوا أشهر معلومات وقيل إا على تقدير مضاف ليس تقديره حج



فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وهذا كثري يف اللغة العربية؛ إمنا على كل حال احلج أشهر يعين ال 

وقيل:  . يكون احلج إال يف أشهر معلومات وهي شوال وذوا القعدة وعشر من ذي احلجة عند أكثر أهل العلم

ا، كل للحجة عند آخرين من أهل العلم وهو مذهب مالك وهو الصحيح؛ ألن كلمة أشهر مجع احلجة كله

وأقله؟ ثالثة، وأقله ثالثة هذا املعروف يف اللغة العربية وال يطلق اجلمع على اثنني أو على اثنني وبعض الثالث إال 

رين والعشرة أيام يرد على هذا إشكال ؛ وهنا ال قرينة تدل على ذلك ألم إن جعلوا أعمال احلج يف الشه بقرينة

أو ال؟ نعم؛ مىت يبدأ احلج؟ يبدأ احلج فعال من الثامن ما خنرج إىل مشاعر احلج إال يف اليوم الثامن وأيضا ينتهي 

بالثالث عشر ما هو بالعاشر فبذلك كان قول الراجح أنه ثالثة أشهر ألنه موافق للجمع؛ وفائدته أنه ال جيوز 

ج إىل ما بعد شهر ذي احلجة إال لعذر؛ هذا الفائدة؛ لو أخرت طواف اإلضافة مثال إىل شهر تأخري أعمال احل

البد أن يقع يف أشهر  )) الحج أشهر ((احملرم قلنا هذا ال جيوز ملاذا؟ ألنه ما هو يف أشهر احلج واهللا يقول: 

فالصواب أن األشهر املعلومات هي:  احلج؛ لو أخرت احللق إىل ما إىل حمرم فهذا ال جيوز ألنه تعدى أشهر احلج؛

طيب هل هذه  . ؛ القعدة بالفتح أفسح واحلجة بالكسر أفسح على العكساحلجة واشوال، وذوا القعدة ، وذ

؟ اثنان من أشهر احلرم ومها: ذوا القعدة وذوا احلجة؛ وواحد ليس منها وهو: شوال؛  األشهر من األشهر احلرم

، وذو القعدة شهر احلج وحرم، وذي احلجة شهر احلج وحرم، وحمرم شف رمضان شهر صيام؛ شوال شهر حج

نعم وظاهر اآلية أن  الشيخ :؟  شيخ ما ميكن نوجه اآلية بدون تقدير هذه السائل : . حرم وليس حبج أي نعم

 )) من ؛ (( )) فمن فرض )) (( فمن فرض فيهن الحج فال رفث ((مث قال تعاىل:   . احلج هو األشهر نفسه

الضمري يعود إىل األشهر، أشهر احلج؛ وقد أمجع العلماء يف ))  فيهن ((فعل الشرط؛  )) فرض ((اسم شرط و

احلج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر ما ميكن أو  ضهذا الضمري أن املراد بالكل البعض إذ ال ميكن أن يفر 

ال، ما ميكن ألنه  لعاشر من ذي احلجة؟اإلنسان احلج بعد طلوع الفجر من اليوم ا ضميكن؟ هل ميكن أن يفر 

هذا ليس على عمومه ليس عاما لكل  )) فمن فرض فيهن ((فات (احلج عرفة ) ويفوت بطلوع الفجر؛ إذا 



؛ مىت يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إىل ما للحج بعد طلوع الفجر من يوم العاشر ضأشهر ألنه ال فر 

(( مجلة:  )) فال رفث (( الوقوف بعرفة هذا الذي ميكن فرض احلج فيه؛قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من 

هذه  )) فال رفث وال فسوق ((أين خرب ال؟ بل فيها قراءتان فيها: ))  فال رفث ((جواب الشرط  )) فال رفث

راءتان يف أما جدال فإما بالبناء على الفتح على القراءتني؛ فالق )) فال رفث وال فسوق ((قراءة؛ قراءة أخرى: 

فهي  )) وال جدال ((,  أما  )) فال رفث وال فسوق (وقراءة: ( )) فال رفث وال فسوق ((الكلمتني األوليني 

؛ إن قلنا: فال رفث منه فالضمري يعود على  أي فال رفث منه؛ أو فال رفث فيه )) فال رفث ((بالفتح نعم؛ 

الفارث؛ وإن قلنا: فيه فالضمري يعود على احلج؛ فمن فرض فيهن احلج فال رفث فيه أي يف احلج؛ أو فمن فرض 

ال سيما على قراءة  )) وال جدال في الحج ((فيهن احلج فال رفث منه أي من الفارث؛ ولكن يؤيد األول قوله: 

؟ يقول العلماء إنه  طيب ما هو الرفث  ؛ )) فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج ((الفتح بالثالثة: 

والنظر؛ وقد حرم النيب عليه الصالة والسالم عقد النكاح وحرم اجلماع ومقدماته هذا الرفث؛ مقدماته كاللمس 

ج أعظم من باب أيضا خطبة النكاح يعين كل ما ميكن أن يوصل إىل اجلماع فهو حمرم يف باب احلج؛ باب احل

الصيام؛ باب الصيام جيوز فيه التقبيل، وجيوز عقد النكاح، وجتوز اخلطبة خطبة النكاح لكن يف احلج ال، كل ما 

الرفث قلنا إنه اجلماع ومقدماته، وكل  . يتعلق بالنساء فإنه ممنوع واحلكمة من ذلك: ليبقى القلب فارغا للنسك

سالم حرم عقد النكاح، وحرم اخلطبة خطبة املرأة؛ فقال النيب عليه الصالة ما يديره حىت أن النيب عليه الصالة وال

 عرفتم ) ال ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب (والسالم فيما صح عنه من حديث عثمان رضي اهللا عنه قال: 

كاللمس والتقبيل ؟ إذا الرفث اجلماع ومقدماته ووسائله نعم؟ مجاع ومقدماته ووسائله؛ اجلماع معروف، مقدماته:  

؛ وهل الكالم ما يتعلق بالنكاح من ذالك أو ال؟ حيتمل أن يكون من  ؛ ووسائله: كالعقد واخلطبة وما أشبه ذلك

ذلك كما يتحدث الناس فيما بينهم باجلماع وما تتعلق به؛ وحيتمل أنه ليس منه إال حبضرة النساء كما قال ابن 

وذلك  له: كيف تقول هذا وأنت حمرم؟ فقال: إمنا ذلك حبضرة النساء)وقد أنشد بيتا فقيل  :عباس رضي اهللا عنه



ألنه حبضرة النساء الشك أن الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة؛ ذكر النساء بدون حضور النساء هذا قد ال 

وال  (( وقوله: . وإن كان األوىل التنزل منه السيما للشاب نعم )) فال رفث ((يكون داخال يف قوله تعاىل: 

 ((ما هو الفسوق؟ قال بعضهم: إن الفسوق هو الذبح لغري اهللا نعم؟ هو الذبح لغري اهللا؛ لقوله تعاىل:  )) فسوق

؛ وقال بعضهم: بل الفسوق املعاصي كالغيبة والنميمة لقول الرسول عليه الصالة  )) أو فسقا أهل لغير اهللا به

 ((وقال آخرون: بل الفسوق كل املعاصي؛ لقول اهللا تعاىل:  ) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (والسالم: 

وهذا القول أصح؛ وقال اآلخرون:  )) ولكن اهللا حبب إليكم اإليمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

 (( والنهي عن الرفث خاص باإلحرام )) فال رفث ((إن املراد بالفسوق حمظورات اإلحرام فقط؛ ألن اهللا قال: 

يعين يتناول حمظورات اإلحرام؛ ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت اآلية صاحلة للعموم فهو  )) قوال فسو 

أوىل؛ فنقول املراد بالفسوق الذي ى اهللا عنه يف هذه اآلية هو اخلروج عن طاعة اهللا بأي معصية من املعاصي؛ 

حلق الرأس، والطيب، تغطية الرأس وما أشبه  فيشمل يف ذلك يشمل ذلك بأول مرتبة حمظورات اإلحرام مثل:

فيدخل فيه  )) ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم (( ؛ ذلك؛ ال يلبس القميص وال السراويل وال الربانس وال والعمائم

حمظورات اإلحرام؛ يدخل فيه الغيبة أو ال؟ يدخل الغيبة؛ يدخل الغش يف البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل 

الستهزاء باملسلمني، يدخل احتقار املسلمني مثل أن ترى شيخا كبريا أو عجوزا أو أحدا متعبا النميمة، يدخل ا

وال جدال  ((وقوله:  . )) وال فسوق ((فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك كل هذا داخل يف قوله: 

ال جدال في  ((؛ اختلف املفسرون يف قوله:  ال جدال يف احلج  ؟ نعم))  وال جدال ((قوله:  )) في الحج

هل املعىن: ال جدال يف أحكامه؟ أو أن املراد باجلدال املنازعات واخلصومات اليت تقطع بني الناس؛ ))  الحج

والصواب؟ الصواب: العموم سواء كان ذلك اجلدال يف أحكام احلج أو يف غريه؛ يف أحكام احلج مثل ما يتنازع 

ن حنن حجنا أفضل من حجكم حنن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم وما أشبه ذلك نعم؟ أو جيادل أهل اجلاهلية يقولو 

يف أحكام احلج بأن هذا حرام أو هذا حالل أو ما أشبه هذا؛ وال جدال أيضا منازعات بني الناس فيما بينهم 



اء أو عند اخلباز ينتظرون وهذا يقع كثريا يف احلج، الذي حيج يعرف النزاعات وكثرة خصومات لو يقفون عند امل

اخلبز نعم؟ جتادلت يضغط واحد على الثاين جيعل يصري قبله فيحصل اجلدال؛ سيارات أيضا إذا تزامحت حصل 

وال جدال في  ((اجلدال؛ فاجلدال يف احلج أكثر ما يكون وهلذا حث اهللا تعاىل النهي عن اجلدال فيه فقال: 

رث االنفعال النفسي واالنشغال ذا اجلدال عن العبادة اليت هو واحلكمة من ذلك هو أن اجلدال يو  )) الحج

 ؛ واجلدال كما تعرفون ما يتوقف من انشغال القلب فيه على وقت اجلدال فقط وإمنا ينسحب على ما بعدهفيها

جتده يفكر ليت     نعم؟ ليت ضربته على وجهه ليت فعلت كذا ليت فعلت كذا نعم؟ فيبقى مع نفسه يف صراع 

ب عنه اخلشوع الذي من أجله جاء تاركا أهله ووطنه وماله من عبادة اهللا عزوجل؛ وهلذا منع الشرع من كل ويذه

وال ((  ؛ معاملة تؤدي إىل النزاع وإىل العداوة والبغضاء؛ فالنجش حمرم السبب؟ يؤدي النزاع والغش حمرم كذلك

أدع  ((ما اجلمع بينها وبني قوله تعاىل: طيب هل هذه اآلية على عمومها؟ فإن قلت نعم ف )) جدال في الحج

وجادهلم باليت هي أحسن نعم؟ إن  )) إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

املراد من املنازعات يف األمور الدنيا فقط فال إشكال وال ترد عليها ))  وال جدال في الحج ((قلت إن قوله: 

فنقول طريق اجلمع بينهما  )) وجادلهم بالتي هي أحسن ((اآلية؛ وإن قلت إا عام وردت عليك اآلية هذه: 

ص أن نقول: إن بني اآليتني عموما وخصوصا مطلقا وال وجهيا؟ أو ما نعرف الوجهي واملطلق؟ العموم واخلصو 

عام مطلقا وحده  :عامة من جهة وخاصة من جهة؛ والعموم وخصوص مطلقة الذي هالوجهي الذي معناه: وحد

   والثانية أخص مطلقا عرفتم أو حنتاج إىل مثال؟ حيتاج إىل مثال؛ قال النيب عليه الصالة والسالم يف  


